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אברמוביץ בכנס “עדיף”:

אני בעד הנחות ,אבל לא על חשבון הסוכנים
נשיא לשכת סוכני ביטוח ,אריה אברמוביץ,
פתח השבוע את כנס ביטוח כללי 2014
שעורכת "עדיף"" .בימים אלה לשכת
סוכני ביטוח בראשותי יוצאת לדרך חדשה
שבסופה נהייה לשכה מובילה ולא לשכה
מובלת .הגיע הזמן שסוכני הביטוח עם הידע
הרחב שיש להם ,החזון והשליחות ,יובילו
את הענף" .אברמוביץ סקר את הנושאים
הבוערים בענף הביטוח האלמנטרי ,בהם
"הנחות על חשבון עמלה"" ,אישור קיום
ביטוחי" ,והסדרת מעמד יועץ הביטוח
האלמנטרי.
"אחת הבעיות החשובות בענף האלמנטרי
שהתחלנו לטפל בה היא ‘הנחות על חשבון
עמלה’ .חברות הביטוח בשנים האחרונות
נותנות ללקוחות הנחות על חשבון הכנסות
הסוכנים .הדבר הזה פגום מיסודו ,אני
בעד הנחות ,אבל לא על חשבון הסוכנים.
סוגיה נוספת שאנחנו מקדמים היא ‘אישור
קיום ביטוחי’ אחד לכל הענף .בנוסף ,הגיע
הזמן להסדיר את מעמד יועץ הביטוח
האלמנטרי ,על מנת שיעמוד בתנאים ,כמו
שאר היועצים".
כמו כן ,פנה אברמוביץ למנהלי חברות
הביטוח אשר ישבו באולם" :הגיע הזמן
להגדיל את עמלות בביטוחי החובה .אני
קורא לכם לשתף עימנו פעולה בנושא הזה".

ח"כ הרב יצחק כהן ,יו"ר ועדת המשנה
לוועדת הכספים בנושא ביטוח בכנסת
התייחס להסדרת ביטוחי הסיעוד
הקבוצתיים" .עשרות אלפי אנשים בישראל
נותרו ללא אפשרות ריאלית לרכוש ביטוח
בריאות סיעודי ,למרות ששילמו בעבורו
לחברות הביטוח במשך שנים ארוכות.

יש לאפשר לרכוש ביטוח במחיר מפוקח
מחברות הביטוח שנהנו בכל אותן שנים
מכספי הפרמיות" .בהתייחס לתפקיד סוכני
הביטוח אמר ח"כ כהן כי תפקידם כגורם
מקצועי הפועל לטובת ציבור המבוטחים,
היה ונשאר מרכזי" .מעמדו של סוכן הביטוח
בעידן הטכנולוגי תלוי במידה רבה ביכולתו
לשמש ככרית ביטחון ולתווך בין המבוטח

לחברת הביטוח ,תך שמירה על אינטרס
המבוטח" .כמו כן ,קרא ח"כ כהן לאפשר
לכל אזרח לרכוש כיסוי לאירוע אסון במחיר
תחרותי ושווה לכל נפש.
יו"ר ועדת הטכנולוגיה של הלשכה ,ראובן
רפ ,הרצה בכנס בנושא הדרכים להעצמת
סוכן הביטוח" .מקצוענות ,חיזוק הקשר
עם הלקוח ,השקעה בטכנולוגיה ,סביבה
עבודה נעימה ,מחירים תחרותיים ללקוחות,
והתנדבות למען הקהילה הם המתכון
להעצמת סוכן הביטוח".
בתחילת שבוע הבא ידון בית המשפט
המחוזי בתביעה שהגישו אברמוביץ
ושמונה סוכנים נוספים כנגד הביטוח הישיר.
אברמוביץ התייחס בדבריו לנושא" .במידה
ובית המשפט לא יורה לביטוח הישיר
להפסיק את הקמפיין האגרסיבי כנגד סוכני
הביטוח ,אנחנו לא נשתוק יותר ונציב מענה
מקיף ,מלא ותקיף לנושא .אין לנו בעיה עם
תחרות ,אנחנו מחבקים אותה .אבל לא
נקבל מסע הכפשות כנגד ציבור שלם .אין
לזה אח ורע בשום מקום אחר".
בסיום דבריו קרא אברמוביץ לקהל
להירשם לכנס ביטוח ופיננסים ה35-
שיערך השנה בסימן "מובילים שינוי
בעולם הפנסיוני" .הכנס יתקיים בין
התאריכים  24-27במרץ באילת.

אודי כץ  ,CLUנשיא הלשכה היוצא ,הוזמן על ידי
תאגיד ג'נרלי לכנס סוכנים בטורקיה
אודי כץ  ,CLUנשיא הלשכה היוצא,
השתתף השבוע בכנס סוכנים טורקיים
שהתקיים באיסטנבול ,מטעם תאגיד
הביטוח הבין  -לאומי ג'נרלי ,לשעבר
בעל השליטה בקבוצת "מגדל" .כץ
נפגש בכנס גם עם משה תמיר ,מנהל
הפיתוח העסקי והחדשנות הטכנולוגית
של התאגיד .במסגרת הכנס המיוחד
הרצה כץ בפני הסוכנים אודות
חשיבות השתלבותם בעידן הדיגיטלי
והיתרונות בעבודת הסוכן באמצעות
הכלים הטכנולוגיים המתקדמים .נשיא
הלשכה היוצא הציג בפני הסוכנים

הטורקיים את תהליכי העבודה
הדיגיטליים ויכולתם של אלו לענות
על הצרכים הגוברים והולכים מצד
הלקוחות .בתוך כך ,הוא קיים סדרת
פגישות עם בכירי תאגיד ג'נרלי ,עם
נשיא לשכת סוכני הביטוח בטורקיה
ועם בכירי הלשכה המקומית .יצוין
כי כץ היה נרגש מהזמנה יוצאת דופן
זו וכמחווה לקיומם של קשרים על
בסיס אותה שייכות מקצועית והיחסים
בין שתי המדינות ,העניק למארחיו
הטורקיים דיסק הכולל תמונות
ומסלולי טיולים מרחבי ישראל.
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שלמה אליהו הכיר
בהתארגנות העובדים במגדל
שלמה אליהו ,היו"ר והבעלים
של חברת הביטוח "מגדל",
הורה להנהלת "מגדל ביטוח"
להכיר בהתארגנות העובדים.
אליהו ייפגש בקרוב עם הוועד
וההסתדרות לקראת משא ומתן
על הסכם קיבוצי לעובדי החברה,
זאת לאחר כמעט שלושה
חודשים בהם עובדי "מגדל"
נוקטים בפעולות מחאה ,עיצומים,
ושביתות .בהנהלת "מגדל" ינסו
כעת לשכפל פחות או יותר את

ההסכם הקיבוצי שנחתם ב"כלל
ביטוח" ,שנחשב אפילו על ידי
כהסכם
בהסתדרות
גורמים
שמתחשב מאוד בצורכי הגמישות
הניהולית של החברה .בהסתדרות
בירכו על הודעת אליהו על ההכרה
בוועד העובדים .יו"ר ההסתדרות
עופר עיני ,אמר כי "שלמה אליהו
בחר בצעד הנכון .דרך ההידברות
היא הדרך הטובה ביותר ליצירת
חברה חזקה שבה העובדים הם
שותפים מלאים להצלחתה".
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הראל ,שירביט ואיילון זכו
במרכז ביטוח רכב לעובדי
המדינה לשנת 2014
בימים אלה הסתיים מכרז
החשב הכללי לביטוח
רכבם הפרטי של עובדי
המדינה לשנת .2014
החברות שזכו במרכז
הן “הראל”“ ,שירביט”,
ו”איילון” .החברות הזוכות
נדרשו לסל שירותים
וכיסויים ביטוחיים מורחב
ולרמת שירות גבוהה,
ולכן הוקם מוקד טלפוני

לבירור וטיפול בתלונות
חברות
מול
עובדים
הביטוח .במסגרת המכרז
הקודם ,בשנת ,2013
הופקו פוליסות ביטוח
לכ 55-אלף כלי רכב,
מתוכן כ 26-אלף רכבים
בהשתתפות המדינה.
סך ההיקף הכספי של
ההתקשרות הסתכם
ב 235-מיליון שקלים.

אורי צפריר מונה לרכז תלונות סוכנים נגד השיווק הישיר
אורי צפריר ,מ"מ נשיא לשכת סוכני
ביטוח ,מונה על ידי נשיא הלשכה ,אריה
אברמוביץ ,לרכז התלונות של סוכני
הביטוח כנגד השיווק הישיר של חברות
הביטוח" .השיווק הישיר של חברות
הביטוח הינו אחד הנושאים המרכזיים
שלשכת סוכני ביטוח שמה לפני לטפל
בקדנציה הקרובה .אנו נעניק גב חזק

לסוכני הביטוח ,ואני קורא לסוכנים לפנות
אליי בנושא ,ואנו נעמוד לרשותכם".
במהלך קמפיין הבחירות הדגיש נשיא
הלשכה ,אריה אברמוביץ ,את הנושא
כאחת מאבני היסוד שלו בקדנציה ,ולכן
מינה את צפריר לתפקיד" .אנו רואים
בכך תקלה חמורה מאוד שחברות
הביטוח הפכו מיצרניות למשווקות.

המשווקים היחידים בענף הביטוח הם
סוכני הביטוח .אין שום סיבה שחברות
הביטוח ישווקו באופן ישיר ובתנאים
מועדפים .אם אתם שותפים שלנו ,תהיו
שותפים שלנו עד הסוף" .אמר אברמוביץ
והדגיש "אנו לא נעבור על כך לסדר
היום .כל תלונה תיבדק לעומקה ותטופל
באופן מידיי".

נמאס לכם מהשיווק הישיר של חברות הביטוח?

דברו איתנו!

מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח ,אורי צפריר ,עומד לרשותכם אישית
במוקד החירום לתלונות נגד השיווק הישיר
בסלולארי האישי ,054-4498585 :פקס 04-8682050
מייל moked.liska@gmail.com
בעמוד הפייסבוקhttps://www.facebook.com/lishka4u :
לשכת סוכני ביטוח בישראל

הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/שירותים
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם .הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות .אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך
אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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גילאון“ :יש לבחון אם ההחרגות בביטוח ילדים עם אוטיזם
ועם מוגבלות בכלל אינן מרוקנות אותו מתוכן”
פורסם בעיתון "דה מרקר" ,אסא ששון5.12.2014 ,
לפני כשבועיים
שלח ח”כ אילן
גילאון (מרצ)
מכתב למפקחת
על הביטוח ,דורית
סלינגר ,שבו
הוא תוהה מדוע
היא לא פועלת
מול חברות הביטוח שמסרבות לבטח
בביטוח סיעודי ילדים אוטיסטים .מי
שהשיבה לפנייה הייתה מנהלת מחלקת
הבריאות באגף ,שרונה פלדמן ,שכתבה
כי “אגף שוק ההון בדק בעבר מול חברות
הביטוח שמשווקות ביטוח סיעודי את
הסוגיה שבנדון .מתשובות החברות לא
מצאנו תימוכין לסירוב גורף לבטח ילדים
אוטיסטים בביטוח סיעודי .אלה מסרו
לנו שכל מקרה נבחן לגופו ,ובהתאם

לחומרת מצבו של המבקש להצטרף
לביטוח” .פלדמן הוסיפה כי “חוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלויות קובע כי מתן
יחס שונה בחוזה ביטוח לא יהווה הפליה
אם הוא מבוסס על נתונים אקטואריים,
נתונים סטטיסטיים ,מידע רפואי או מידע
אחר ,שהם אמינים ורלוונטיים להערכת
הסיכון הביטוחי המסוים ,ומתן יחס זה
סביר בנסיבות העניין .לעניין זה חברות
הביטוח הציגו בפנינו מידע ונתונים
שעליהם מבוסס תהליך החיתום של ילדים
אוטיסטים” .בתגובה כתב גילאון כי “שום
חברת ביטוח לא תצהיר כי היא מסרבת
לבטח ילדים אוטיסטים בפרט וילדים עם
מוגבלות בכלל באופן גורף .ואולם בפועל,
החברות מסרבות לבטח את הילדים האלה
באופן פרטני .אני תמה מדוע מסתמך
המפקח על הביטוח על תשובת החברות,

ואינו עורך בדיקה מטעמו .ראוי לבחון מה
עלה בגורל בקשות לביטוח שהתקבלו
מצד הורים לילדים אוטיסטים ולילדים עם
מוגבלויות; כמה מהן התקבלו ומה היה
תהליך הדחייה .אבקש לדעת אם בכוונתך
לפתוח בבדיקה יזומה מעין זו ,לאור מצבור
המקרים ,כפי שציינתי במכתבי הקודם”.
עוד כתב גילאון כי “אמנם נקבע כי מתן
יחס שונה בחוזה הביטוח לא יהווה הפליה
תחת תנאים מסוימים ,אך הלכה למעשה
נעשית החלה של הסעיף האמור על
מקרים שאינם נוגעים ללקותו של הפונה,
כמו פגיעה בעמוד השדרה ,המשויכת
באופן תמוה לאוטיזם באחד מהמקרים
שהגיעו ללשכתי .כמו כן ,יש לבחון אם
ההחרגות המתבצעות בביטוח ילדים עם
אוטיזם בפרט וילדים עם מוגבלות בכלל
אינן מרוקנות את הביטוח מכל תוכן”.

להיות סוכן או לא זו השאלה
מירב ג'והן
אז כן! ובגדול!
לפני כשנה וחצי,
אחרי שעבדתי
במשך שנים
בסוכנות ביטוח
כשכירה ,החלטתי
להפוך סוכנת
עצמאית ,ומאז
מחליטה החלטה זו כל יום מחדש  -להיות
האישה שתעטוף בהגנות את הלקוחות
שלה.
להיות סוכן עצמאי זה לא קל ולהיות סוכן
צעיר זה אפילו קשה אבל אהבת המקצוע
והסיפוק האדיר בסיום כל פגישה מוצלחת
מוכיחים כל פעם מחדש שאני במקום הנכון.
במהלך השנה האחרונה החלטתי שאהיה
כאן למרות דברי הוותיקים  -פעם היה טוב
יותר.
השקעתי את עצמי בעבודה והצטרפתי
לנבחרת של חברת “מגדל” ,ובספטמבר
 2013נבחרתי מטעם חברת “מגדל”
כסוכנת המצטיינת  -מקום ראשון במרחב
מרכז .בנוסף לעבודתי כסוכנת עצמאית,

התחלתי לפעול בלשכת סוכני ביטוח ומוניתי
לחברת וועד בסניף תל אביב בראשותו
של אורי עיני ,כי אני מאמינה שלשכת
סוכני ביטוח והנשיא החדש שלנו ,אריה
אברמוביץ ,ישקמו את תדמיתו הירודה של
סוכן הביטוח ויעלו את קרנו בקרב הציבור
הרחב ,יחזירו את יוקרת המקצוע ויזרימו
דם צעיר לענף שכל כך זקוק לזה.
בלשכה ישנן ועדות חדשות שאחת מהן
הינה ועדה למען הסוכנים הצעירים
בראשותו של דביר רפ  -ועדה שאני מאד
מאמינה בה וחושבת שחשיבות פועלה הוא
מן המעלה הראשונה.
בימים אלו חברתי לסוכנות “גבהים”
שמייסדיה מר אמנון הירשפלד“ ,ד.נ.ר
סוכנות לביטוח” ומכללת “אורין שפלטר”.
הסוכנות שמה לעצמה למטרה להכשיר
ולהזרים לענף בין  20ל 30-סוכני ביטוח
חדשים כל שנה .מטרה שהתחברתי אליה
מהרגע הראשון ושמתי לי למטרה להיות
חלק פעיל בפרוייקט זה.
פעילות הסוכנות מושתת על שלוש הצלעות
החשובות:

1 .1הקצאת החומר האנושי  -בחירה
קפדנית של סוכנים ומתמחים ממיטב
הסטודנטים ובוגרים של מכללת “אורין
שפלטר”.
2 .2הענקת עוצמות עילאיות למתמחים
ולסוכנים המתחילים על פי משנתו
וניסיונו של אמנון הירשפלד.
3 .3תשתיות ,ידע ,ניסיון וליווי מקצועי
באמצעות “ד.נ.ר סוכנות לביטוח”
בראשותו של דורי נחום.
הפרויקט יצא לדרך בתחילת ינואר 2014
ואני לוקחת בו חלק פעיל הן כמאמנת ,חונכת,
כדמות לחיקוי ובהכוונה כללית .הפעילות
מאתגרת ומרגשת אותי כאחד היות ועד לא
מזמן הייתי בצד השני של המתרס ויודעת עד
כמה החבר’ה הצעירים האלה זקוקים לבית
החם ,ליד המכוונת והמלטפת ,ובכוונתי
לתת כח וכל מה שאוכל ממני אישית על מנת
שכל אחד ואחת מחניכיי יצליחו ויהיו סוכנים
עצמאיים חברי לשכה.
מאחלת לכולנו שנת עסקים פורייה ומלאת
הישגים ונתראה בכנס הפנסיוני הקרוב
באילת.

המשך סיקור נבחרי הלשכה יפורסם בשבוע הבא.
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מינויים חדשים
ענת לוין נכנסה לתפקיד מנכ”לית מגדל אחזקות
ענת לוין נכנסה השבוע ל ת פ ק י ד
מנכ”לית “מגדל א ח ז ק ו ת ”  .ל ו י ן ,
לשעבר ה מ ש נ ה ל מ נ כ ” ל ב נ ק
הפועלים ,ראש החטיבה לשווקים
פיננסיים של הבנק ויו”ר פועלים שוקי
הון ,נענתה בנובמבר האחרון להצעתו
של שלמה אליהו ,ב ע ל ה ש ל י ט ה
ב ק ב ו צ ת הביטוח והפיננסים מגדל,
ל ה ת מ נ ו ת ל ת פ ק י ד  .ל ו י ן מצטרפת
לשורה של נשים שמונו לאחרונה
לתפקידי ניהול בכירים במגזר העסקי:

ט ו פ י ל ס ק י  ,מנכ”לית משרד האוצר
יעל א נ ד ו ר ן ו ה מ מ ו נ ה ע ל ש ו ק ה ה ו ן
ו ה ב י ט ו ח ב א ו צ ר  ,דורית סלינגר.

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג,
מנכ”לית בנק דיסקונט ל י ל ך א ש ר

ערן צ’רננסקי ,שכיהן כמנכ”ל זמני
של החברה ,סיים את תפקידו וימשיך
לכהן כמנהל ה כ ס פ י ם ו ר א ש ח ט י ב ה
הפיננסים והאקטואריה של “מגדל
ביטוח” .עופר אליהו ,מ מ ש י ך ל כ ה ן
כמשנה למנכ”ל ומנהל חטיבת
הלקוחות וערוצי ההפצה ,עד לכניסתו
לתפקיד מנכ”ל חברת הביטוח.

שלמה שמלצר צפוי לתבוע ממגדל  20מיליון ₪
שלמה שמלצר ,בעליה של קבוצת
"שלמה  ,"SIXTלא מוותר .כזכור ,לפני
רכישת השליטה ב"מגדל" על ידי שלמה
אליהו נודע כי הקבוצה מנהלת משא
ומתן בנוגע לרכישת פעילות הביטוח
של חברת "שלמה ביטוח" מקבוצת
" ש ל מ ה  . "S I X Tא ו ת ם מגעים,
שזכו לכותרות גדולות ,הסתיימו בקול
ענות חלושה בעת שנודע שאליהו רוכש
את השליטה ב"מגדל" ובכך מייתר את
הצורך ברכישת הפעילות ש ל " ש ל מ ה " ,
ש ר ו ב ה ככולה בתחום האלמנטרי -תחום
שהיווה את ליבת פעילות חברת "אליהו".

בתוך כך ,שמלצר טוען כי המשא ומתן
עם החברה בשליטתו נעשה בחוסר
תום לב והוצג כמצג שווא מצד "מגדל"
ומנהליה כ ד י ל ק ד ם א ת ה מ ש א
ו מ ת ן ב ע ר ו ץ מ ק ב י ל  .במכתב שנשלח
ל"מגדל" באחרונה ,בטרם ה ג שת
כתב התביעה הצפוי ,אשר עומד על
 20מיליון  ,₪נ ט ע ן מ ט ע ם ש מ ל צ ר
כי "לשלמה החזקות ה ת ח ו ו ר
כ י ת ו מ ר נ ו בחוסר תום לב וסובבו
בכחש וכי הוצגו (בין אם ביודעין ובין
באדישות א ו ב ר ש ל נ ו ת ו ע צ י מ ת
עיניים) מצגי שווא".

כנס סוכנים במחוז צפון בהראל

החברה השיקה השבוע מועדון רווחה וצרכנות
מחוז צפון של "הראל" ערך השבוע בחיפה
כנס מחוזי " -קמפוס פתיחת ,"2014
בהשתתפות של כ  200 -סוכנים .במסגרת
הכנס ,סוכמה שנת  2013במחוז וכן הוצגו
מגמות לשנת  .2014בנוסף ,הוצגו תוכניות
הבריאות החדשות של הראל ,לרבות
מוצר "אפגרייד החדש" .לדברי רובי
מגדל ,סמנכ"ל בכיר ומנהל מחוז צפון של
הראל ,שסקר את ביצועי המחוז בדגש על
התחומים הבולטים" ,בפרוס שנת ,2014
אנו רוצים להודות לסוכני המחוז ,על שיתוף
הפעולה הפורה למען ציבור הלקוחות.
תודה על ההשקעה והמובילות המקצועית
שמתבטאת גם בשירות .אין ספק שהודות
למחויבות האישית והמקצועיות של כל

אחת ואחד מכם  -הלקוחות ממשיכים
לקבל את השירות הטוב ביותר ואת
מוצרי הביטוח והפיננסים המתאימים
להם ביותר" .ליאור דר ,משנה למנכ"ל
וראש חטיבת שיווק ומכירות בהראל ,הציג
פיתוחים חדשים ומבט עתידי לשנת ;2014
גיא כהן ,מנהל מכירות סיכונים ובריאות
מחוזי בהראל ,דיבר על תכניות הבריאות
החדשות והשיק את מבצע "בריאות
ואושר"; מירי זילכה ,ראש אגף תביעות
בריאות בהראל ערכה היכרות לסוכנים
עם מנגנון הטיפול והשירות בעת סילוק
תביעה במוצר הבריאות החדש משלים
שב"ן'" :אפגרייד החדש'  -כי הניסיון
קובע"; רן רשתי ,מנהל מכירות חסכון

ארוך טווח ארצי ,פירט על מוצרי חסכון
 KIDSוחבילות ריסק לפנסיה; אייל אפרת,
ראש אגף מחשוב בחטיבה לחסכון ארוך
טווח בהראל הציג את נושא ייפוי כוח,
מסלקה ומבנה אחיד; ענר עמבור ,מנהל
יחידת ביטוח חיים מחוז צפון ,הודה לכל
הסוכנים שלקחו חלק בכנס ואיחל הצלחה
בכל המשימות והאתגרים בשנת .2014
בתוך כך" ,הראל ביטוח ופיננסים" השיקה
השבוע את "הראל משפחה"  -מועדון
רווחה וצרכנות המיועד לסוכני ועובדי
החברה .במסגרת המועדון ,ייהנו החברים
בו מהאפשרות לרכוש מוצרים ושירותים
ממגוון רב של ספקים וממבצעים בתחומי
הצרכנות ,הבילוי ,ורווחת המשפחה.
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פעילות בסניפים ובמחוזות
חיפה והצפון  -בוקר של למידה
 146סוכני מחוז חיפה והצפון קיימו
בשלישי את מפגש הבוקר שלהם בשיתוף
"עו"ד לכל נהג"  -והפעם במתחם הכנסים
ב"קפה קפה" קריית ביאליק .המפגש עסק
ב"אפשריות תגמול נוספות לסוכן" .יו"ר
מחוז חיפה והצפון ,ליאור רוזנפלד ,ציין
כי הוא רואה חשיבות עליונה בגביית דמי
טיפול במקומות בהם החוק מאפשר לסוכני
הביטוח לגבות אותם .עוד ציין רוזנפלד כי
מחוז חיפה והצפון יקיים את הכנסים שלו
בכל פעם בעיר אחרת כחלק מהמגמה
שהכתיב נשיא הלשכה ,אריה אברמוביץ,
להגיע לכל סוכן וסוכן .בתוך כך ,ההרצאות
במפגש הבוקר עסקו בגביית דמי טיפול -
מאת רם אמית ,היועץ המקצועי ללשכה;
תכנון פיננסי כמקצוע העתיד  -מאת
משה לרון ,מנהל המכללה לתכנון פיננסי;
ומכירת מוצר נילווה לנהג ,כיסוי משפטי
לכל צורך  -מאת אלון גל ,מנחה "משפחה
חורגת" בערוץ  ; 2באירוע השתתפו בנוסף
ממלא מקום וסגן נשיא הלשכה אורי צפריר
ומנכ"ל עיריית קריית ביאליק עזרא חכם.

בתמונה (משמאל לימין):
יו"ר מחוז חיפה והצפון ליאור רוזנפלד ומנחה "משפחה חורגת" בערוץ  2אלון גל.

סניף השרון  -מפגש בוקר

מחוז ת"א -יום עיון

בנושא" :בינינו לבין עצמנו"
יום שלישי  11/2/14בבית קפה מסעדה "בורוכוב  "88רעננה
בין השעות 8:30-10:30
בשיתוף קבוצת "שגריר פוינטר"

יום שני  17/2/14במרכז הכנסים והאירועים כפר המכבייה
בין השעות 8:30-14:30
שיתוף חברת "סטארט"
בשיתוף קבוצת "שגריר פוינטר"

סניף פ"ת  -יום עיון

סניף אשדוד/אשקלון  -יום עיון

יום רביעי  12/2/14באולם "מל" רחוב פיינשטיין  3פ"ת
בין השעות 9:00-14:30
בשיתוף חברת "סטארט"

יום שלישי  18/2/14במלון "הולידי אין" אשקלון
בין השעות 8:30-14:30
בשיתוף "אליפים" ו"שלמה ביטוח"

נציגי המסלקה ישתתפו בימי העיון בפתח תקווה ,תל אביב ,ואשדוד-אשקלון.

ההרשמה בעיצומה!

הזדרזו והירשמו ,מס' המקומות מוגבל.

מובילים שינוי בעולם הפנסיוני

הכנס השנתי של הסוכנים הפנסיונים
חברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

הרשמה אינטרנטית באמצעות אתר הלשכה
www.insurance.org.il

 | 24.3.2014-27.3.2014לחברי  mdrtב23.3.2014 -
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גדעון המבורגר אירח עשרות בכירי חברות ומוסדות
פיננסיים למפגש צהריים מיוחד של לשכת המסחר
ישראל-שוויץ וליכטנשטיין
גדעון המבורגר ,המכהן כנשיא לשכת
המסחר ישראל  -שוויץ וליכטנשטיין
וכנשיא הראל ביטוח ופיננסים ,אירח
שלשום ,יום ג' ,במלון דן בתל אביב,
מפגש צהריים מיוחד עבור נציגים
של עשרות חברות ומוסדות פיננסיים
המקיימים קשרי כלכלה עם גורמים
ב ש ו וי ץ  .ב מ ס ג ר ת ה מ פ ג ש  ,א ש ר
נערך במעמד שגריר שוויץ בישראל,
אנדריאס באום ,זכו האורחים ליהנות
מהרצאת אורח של נדב אייל ,עורך
חדשות החוץ של ערוץ  ,10וכתב בכיר
בעיתון מעריב בנושא :שינוי פרדיגמות:
ישראל מול המשבר האיראני
והסיכוי הפלסטיני (או להיפך) .בין
המשתתפים במפגש :ליב הלפרין,
הנספחת הכלכלית של שגרירות שוויץ

ב י ש ר א ל; א ר י ה א ב ר מ ו ב יץ ,נשיא
לשכת סוכני הביטוח ; מוטי קינן,
מנכ"ל לשכת סוכני הביטוח; עו"ד
גד נשיץ ,קונסול הכבוד של איסלנד;

יאיר המבורגר ,יו"ר קבוצת הראל
ביטוח ופיננסים ; מישל סיבוני ושמעון
אלקבץ  -מנכ"לים משותפים של קבוצת
"הראל"; נציגי בנקים שוויצרייםUBS -
ואחרים וכן בכירים נוספים מאנשי
קהילת העסקים בישראל .בהתייחסו
למפגש ,שהינו חלק מסדרת מפגשים
שנתית בחסות שגריר שוויץ בישראל,
ציין גדעון המבורגר כי "בעשייתה
המבורכת של לשכת המסחר ישראל
 שוויץ ישנה חשיבות רבה .סדרתמפגשים זו ,אשר הפכה למסורת עם
השנים ,מוסיפה ומדגישה את חוזקו
של שיתוף הפעולה בין המדינות
והקשרים החזקים שנוצרו בין הגופים
הלוקחים בו חלק  -כלכליים ועסקיים,
ישראלים ושוויצרים".

סדנת “חוק ,משפט וסוכן הביטוח” לסוכני “ארנון את וינשטוק”
סוכני "ארנון את וינשטוק" יעברו לאורך
שנת  2014סדנה בשם "חוק ,משפט וסוכן
הביטוח .הסדנה תחשוף את הסוכנים
לתחומי פעילות שונים בביטוח חיים וכללי,
אשר בהם נדרשת זהירות יתרה ,על מנת

לעמוד בדרישות חוזה הביטוח והרגולציה.
בסדנה שתונחה על ידי עו”ד ג’ון גבע
ישתתפו שופטים בדימוס ,מנהלי תביעות
מחברות ביטוח ,שמאים ועוד .מ”ארנון
את וינשטוק" נמסר כי "אנו רואים בסדנה

ייחודית זו את אחד מהכלים הטובים ביותר
עבור הסוכנים ,הן מבחינה מקצועית ,והן
לאור האכיפה הקיימת כיום ובנוסף מגמת
חברות הביטוח להכניס את הסוכנים כצד
שלישי בתביעות המופנות כלפיהן”

האם כבר הצטרפת לתוכניות הביטוח שמציעה הלשכה לחבריה ?
ביטוח בריאות וסיעוד
לחברי לשכה ,לבני משפחותיהם ,הוריהם ועובדי הסוכנויות
כיסויים נרחבים ורצף זכויות מפוליסות קודמות

לפרטים :טל' lisov@insurance.org.il 03-6396676
לשכת סוכני ביטוח בישראל

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערה של משפחת טרמצ'י על
לכתו בטרם עת של עופר טרמצ'י ז"ל,
מנכ"ל הכשרה בין השנים  ,2006-2012אדם יקר שפעל רבות
לקידום סוכני הביטוח בישראל.
יהי זכרו ברוך

לחבר הלשכה ,ג'ק פחימה,
משתתפים בצערך על מות
אחיך ,מקס פחימה ז"ל.
שלא תדע עוד צער

נמשכת ההרשמה

לכל מגוון קורסי ההכשרה
קורסי ההכשרה לבחינות ביסודות
קורסי ההכשרה
יסודות ודיני ביטוח
חשבונאות
כלכלה
סטטיסטיקה ומימון

מועדי פתיחה
חיפה
תל-אביב
אחה"צ
בוקר
אחה"צ
23.04.2014
20.05.2014
22.04.2014
08.07.2014
07.01.2015
09.07.2014
10.07.2014
04.01.2015
13.07.2014
29.01.2015
21.08.2014
14.07.2014

ירושליים
אחה"צ
01.05.2014
08.07.2014
10.07.2014
03.02.2015

קורסי ההכשרה לבחינות גמר
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 9היקפי הקורסים ואחוזי הצלחה גדולים במיוחד
 9סגל הוראה מקצועי ומיומן
 9הנחות גדולות לחברי לשכת סוכני ביטוח

אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר!
לקבלת פרטים נוספים והרשמה נא לפנות ישירות
אל המכללה לפיננסים וביטוח שליד לשכת סוכני הביטוח בישראל
טל ,03-6395820 :פקסHamichlala-B.F@insurance.org.il | 03-6395811 :

www.hamichlala-bf.org.il
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לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2013מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל:
 // lishka@insurance.org.ilהפרסום מוגבל ל 3 -שבועות

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

**סוכן ביטוח צעיר ושאפתן שמחפש
לקנות תיק ביטוח בתחום החיים או/ו
האלמנטרים באיזור חיפה והקריות .תיקים
גדולים כקטנים כאחד0504499600 .
או danny@dkb.co.il
****מליניאק סוכנות לביטוח מעוניינת
לרכוש תיקים בתחום האלמנטרי בכל גודל
ובכל רחבי הארץ בתנאים מועדפים.
נייד - 0505330778 :צביקה
מיילmytav@zahav.net.il :
****סוכנות גדולה ומובילה בתחום
האלמנטרי יושבת במרכז
מעוניינת לרכוש תיקים לפרטים
0544240666
Tal@avital-insure.com
****סוכנות ביטוח גדולה וותיקה מאזור
המרכז מעוניינת ברכישת תיקים
אלמנטריים במחיר הוגן
לפרטים  -אוהד 052-3541381
סודיות מובטחת
****סוכנות ביטוח עם יכולות וניסיון של
השבחת עסק מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח חיים גדול כקטן
דני 054-9008038
****סוכנות ביטוח עם יכולות
וניסיון של השבחת עסק
מעוניינת לרכוש תיק ביטוח חיים
גדול כקטן דני 054-9008038
****סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת
ברכישה של תיקים איכותיים בכל גודל
ובכל סוג בתנאים מיוחדים סודיות
מבוטחת אילן 0507440580
****מעוניינים לרכוש תיק ביטוח אלמנטרי
באזור המרכז בקומבינציית תשלום מזומן
או שותפות על התיק פיני 0523688700

****סוכן ביטוח מקצוען מאחת הסוכנויות
הגדולות בארץ
מעוניין לרכוש תיק ביטוח איכותי באזור
ירושלים ו/או באזור המרכז.
גבי 052-6222944

מודעות דרושים

**לסוכנת ביטוח חרדית בירושלים
דרושה מזכירה  +ניהול תיקי לקוחות
ביטוח אלמנטרי.
נא לשלוח קורות חיים לפקס 026529962
**לסוכנות ביטוח במרכז דרוש/ה סוכנ/ת
ביטוח עצמאי/ת .אפשרות לשותפות.
פרטים נוספים
בדוא''ל Matrix_1@bezeqint.net
**לסוכנות משגב בראשל"צ דרוש/ה
חתמ/ת רכבים דירות .הכרת עם מערכות
חברות ביטוח ניסיון שנה בתחום חובה
קו"ח limorh@misgav.co.il
**לסוכנות ביטוח משגב בפתח תקווה
דרוש/ה סוכנ/ת ביטוח למכירת מוצרי פרט
 רישיון משווק ורישיון נהיגה חובה ניסיוןשל שנה בתחום מכירות מוצרי פרט -
קו"ח limorh@misgav.co.il
**לסוכנות ביטוח משגב בפתח תקווה -
דרוש/ה איש/ת מקצוע בתחום ביטוח חיים
(פנסיוני) לטיפול בגביית כספי מבוטחים
ניסיון בתחום חובה.
קו"ח limorh@misgav.co.il
***לסוכנות משגב בראשל"צ דרוש/ה
חתמ/ת רכבים דירות .הכרת עם
מערכות חברות ביטוח
ניסיון שנה בתחום חובה
קו"ח limorh@misgav.co.il
***לסוכנות ביטוח משגב בפתח תקווה
דרוש/ה סוכנ/ת ביטוח למכירת מוצרי פרט
 רישיון משווק ורישיון נהיגה חובה ניסיוןשל שנה בתחום מכירות מוצרי פרט
קו"ח limorh@misgav.co.il

****אם "התעיפת" מאלמנטרי אל תמכור
את התיק .מוזמן לפנות אלי להעברת
הניהול של התיק (דיסקרטיות מובטחת)
תמיר 0522502360
tamirgdn@gmail.com

***לסוכנות ביטוח משגב בפתח תקווה
דרוש/ה איש/ת מקצוע בתחום ביטוח חיים
(פנסיוני) לטיפול בגביית כספי מבוטחים
ניסיון בתחום חובה.
קו"ח limorh@misgav.co.il

****סוכן ביטוח ותיק מפתח תקווה מעוניין
לרכוש תיקים של אלמנטר מאיזור המרכז.
נא לפנות לאלימלך 050-7493978
או מייל elimelech40@walla.com

****סוכנות ביטוח ותיקה בחיפה מחפשת
עובד/ת בתחום האלמנטארי
למשרה מלאה
קורות חיים למייל erez@ebit.co.il -
ו/או לנייד 0507500945 -

****למשרד סוכן ביטוח בפרדס חנה,
דרושה פקידת אלמנטרי למשרה מלאה
ניסיון חובה!
קורות חיים למייל amir@avni-ins.co.il
****לסוכנות ביטוח בקריות
דרושה פקידה אלמנטרית רכב ודירות
משרה מלאה
קו"ח ilanitb2@leslie-ins.co.il
נייד0505-400264 :
****דרושים סוכני/ות ביטוח שכירים
לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה בפריסה
ארצית להרחבת תיקי הלקוחות של
הסוכנות .תנאים מצוינים למתאימים:
פגישות מתואמות עם לקוחות קיימים,
הכשרות מקצועיות ,שירותי משרד
וליווי מקצועי ותפעולי מלא .דרישות:
אוריינטציית שיווק ושירות גבוהה במיוחד,
חריצות ונכונות לעבודה מאומצת ,ראש
גדול והופעה ייצוגית.
ליצירת קשר ופרטים נוספים -
מרי 052-6236623 -
****דרושה פקידה באזור ראשל"צ
בתחום האלמנטארי
ניסיון בתביעות
טל052-2582244 ,03-9698848 :
קו"ח ניתן לשלוחdorisl@misgav.co.il :

השכרת משרדים

***במשרדנו בכפר סבא חדר לסוכן ביטוח
ושרותי משרד בחיים ואלמנטרי
סודיות מובטחת 052-3256205
****להשכרה חדר משרדי 12 ,מטר
בתוך משרד סוכנות לביטוח בכפ"ס
לתקופה ממושכת .מרוהט ,משופץ -חדש
כניסה החל מינואר 2014
מתאים לעבודה משרדית
לפרטים נוספים 052-2507548 -
****חדרים להשכרה בסוכנות ביטוח
הנמצאת ביד חרוצים  ,12תל אביב (מגדלי
קרסו) .ניתן להשכיר במשרדינו  1-3חדרים.
לפרטים ניתן ליצור קשר עם ישראל
054-4451894
****בבניין הפניקס לשעבר המגינים 42
חיפה כ 70-מ"ר לכניסה מידית.
אפשרות לשיתוף פעולה עם מנהל
הסדרים פנסיוניים היושב באותה קומה
לפנות ליוסי אישית 0523220777

